
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 كیفیة التعامل مع األحوال الثقیلة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

تكون أحیانًا كل یوم.  تتغیّر أحوالھم. حالإلى  ه الدنیا ھي دار إبتالء، یتغیر الناس من حالِ بما أن ھذ
وأحیانًا یكونون حزینین. إنھ شيء طبیعي  ،أحیانًا یكونون سعداء تكون سیئة.، وأحیانًا مفیدة للناس
 اً كون مفیدیس ا الحالھذهلالج لج. هللا  وا"كیف یجب أن نتعامل معھا؟" اذكر . یسألونھذه الدنیاللناس في 

 هلالج لج . سیقولالمزید من اإلكرامعطیك یُ س، هلالج لج، إذا توسلت إلى هللا . عندما تكون في حال حزینملك
ون من ال شيء. ؤ، فإن الناس مستایعرف ما یجب أن یفعلھ". خالف ذلك، إنھ اني"عبدي لم ینس

 .ولیس لدیھم أي فائدة من ذلك
 

، الشخص لدیھ ھذا"ھذا  الكثیر من الناس یقولون. كل الناس متشابھون. خلق هللا عز وجل البشر
خلق الجمیع  هلالج لجأن هللا  هلالج لجحكمة هللا أن اآلخرین لیس لدیھم ما لدیھم. واآلخر لیس كذلك" ویعتقدون 

 .مفید ألخرتكاإلمتحان . وھذا اإلمتحانسواء. سیخضع الجمیع لھذا 
 

عباده. عز وجل لهللا  هُ إحسان. اإلحسان یعني ما ییسرُ األحوال وبعض إمتحان،  األحوالبعض 
ثقیل. وعبء اإلحسان اإلمتحان صعب. عبء اإلمتحان . ألن سھالً  بالدعاء أن یجعلھ نقوم ،لذلك
 .أخف

 

تذكر هللا ، ا الحالالزمان. عندما تكون في مثل ھذ آخركثیر من الناس ال یعرفون ماذا یفعلون في ال
أكثر  سالنا یُحّملال  هلالج لج. إن هللا لطفإنھ إحسان و ،هللا عز وجلعند من ھذا یأتي هلالج لج. اذكر هللا و

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا". ونستطیعیمما   حمل یحملكال والذي یمكنك تحملھ. بالقدر  یُحملك. "َال یَُكِلُّف �َّ
 .آلخرینلمثل الطیور وِحمل یشبھ الجبل  حمالً بعض الناس  یُحّملال یمكنك تحملھ. 

 

، تنظر إلى أشخاص آخرینعندما هلالج لج.  إحسان وحمد هللاكیجب أن نرى إحسان هللا عز وجل  ،لذلك
. نحن نعیش یُعیننا إن شاء هللا. هللا یحفظنا. هللا أحوال اآلخرینبالمقارنة مع  درك مدى خفة حالكستُ 

 نا جمیعاإیمانیقوي . هللا لقمةعلى كل نفس. شكراً � على كل رشفة وكل هلالج لج شكرا �  ھذه الدنیا،في 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .إن شاء هللا
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